
 

 

Philips
Auriculares sem fios com 
áudio de alta resolução

Diafragmas de 13 mm/posterior 

fechada

Auriculares
Preto
Fita para pescoço
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empre à sua disposição. Sem distrações
a sem fios para pescoço com cancelamento de ruído e áudio de alta resolução

ntenha a concentração com os auriculares sem fios com cancelamento de ruído que oferecem até 

 horas de tempo de reprodução. A fita leve para o pescoço permite manter estes auriculares por 

rto. A funcionalidade inteligente com informações atualizadas permite-lhe manter a organização.

Desfrute de 14 horas de tempo de reprodução ou de silêncio.
• Cancelamento ativo de ruído. Sem distrações
• 14 horas de tempo de reprodução (9 horas com cancelamento ativo de ruído [ANC])
• Diafragmas acústicos em neodímio de 13 mm
• Som detalhado. Graves potentes
• Áudio de alta resolução. Ouça mais
• Porta de entrada de cabo para reprodução com fios

Desde listas de reprodução para se concentrar a chamadas cruciais
• Emparelhamento inteligente. Encontre automaticamente o seu dispositivo Bluetooth
• Assistente Google. Organize o seu dia em movimento
• Microfone incorporado com cancelamento de eco para áudio nítido
• Carga ultrarrápida. Carregue durante 5 minutos, obtenha 2 horas de reprodução

Conforto durante todo o dia
• Fita elegante para o pescoço para utilização durante todo o dia. Estojo de transporte
• Tubo acústico oval. Conforto e isolamento de ruído passivo



 14 horas de reprodução
O carregamento demora apenas 2 horas e 
proporciona 14 horas de reprodução ou de 
conversação. Caso necessite de ainda mais potência, 
5 minutos de carregamento são suficientes para 
obter mais 2 horas de reprodução.

Música ou silêncio.
Deixe tudo para trás com o cancelamento ativo de 
ruído. Um único toque num botão isola-o do ruído 
do comboio ou da agitação do escritório. Se estiver 
em movimento, pode ouvir as suas músicas e 
manter-se atento aos barulhos da rua no modo de 
perceção.

Som detalhado.
Atenda uma chamada ou coloque a sua lista de 
reprodução em pausa. Tudo isto sem tocar no seu 
smartphone. O microfone incorporado com 
cancelamento de eco mantém o som nítido 
enquanto fala. Quando está a ouvir música e 
podcasts, os diafragmas acústicos em neodímio com 
regulação perfeita produzem um som nítido e 
detalhado.

Áudio de alta resolução. Ouça mais.
Adora o seu serviço de transmissão de alta 
resolução? Ouça mais com estes auscultadores de 
áudio de alta resolução. Com capacidade para 
reproduzir frequências elevadas até 40 kHz, 
oferecem-lhe um som mais detalhado quando está 
em movimento.

Emparelhamento de Bluetooth 
inteligente
Estes auscultadores sem fios estão prontos para 
emparelhar assim que liga o Bluetooth. Após o 
emparelhamento, memorizam o último dispositivo 
com o qual foram emparelhados.

Fita elegante para o pescoço
A fita elegante para o pescoço assenta 
confortavelmente atrás do pescoço.

Ajuste simples.
Os auriculares têm três almofadas amovíveis em 
borracha de tamanhos diferentes para criar um 
isolamento perfeito. As abas laterais flexíveis 
adaptam-se de forma segura ao formato da sua 
orelha. Independentemente da intensidade do seu 
movimento, estes auriculares desportivos mantêm-
se onde precisa deles.

Olá, Google!
Organize o seu dia sem pegar no telemóvel: basta 
falar com o Assistente Google. O simples toque de 
um botão na fita para o pescoço ativa o assistente. 
Poderá pedir-lhe para abrir o calendário, ler 
notificações a partir do telemóvel, efetuar chamadas 
ou enviar mensagens para amigos, gerir listas de 
música e muito mais.
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Som
• Impedância: 16 ohm
• Diâmetro da coluna: 13 mm
• Sensibilidade: 93 dB
• Limites frequência: 7-40 000 Hz* 20-20 000 Hz 

(Bluetooth)
• Entrada máxima de corrente: 10 mW
• Diafragma: PET
• Tipo de magneto: Neodímio

Conetividade
• Versão Bluetooth: 5,0
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Alcance máximo: Até 10 m

Funcionalidades
• Gestão de chamadas: Chamada em Retenção, 

Alternar entre 2 chamadas, Atender/Terminar 
Chamada, Rejeitar Chamada

• Controlo do volume

Design
• Cor: Preto

Potência
• Tempo de reprodução de música: 14 hr
• Tipo de pilha: Polímero de lítio
• Tempo em espera: 160* horas
• Tempo de carga: 2 hr

• Tempo conv.: 14 hr
• Recarregável

Acessórios
• Cabo USB
• Estojo de viagem
• Capas: 3 tamanhos
• Cabo áudio: 3,5 mm
• Guia de Iniciação Rápido

Embalagem exterior
• GTIN: 1 48 95229 10185 9
• Embalagem exterior (C x L x A): 

43,2 x 38,3 x 24,7 cm
• Número de embalagens para o consumidor: 24
• Peso bruto: 7,93 kg
• Peso líquido: 0,816 kg
• Tara: 7,114 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

17 x 22 x 3 cm
• EAN: 48 95229 10185 2
• Número de produtos incluídos: 1
• Peso bruto: 0,26 kg
• Peso líquido: 0,034 kg
• Tara: 0,226 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20045 6
•

Especificações
Auriculares sem fios com áudio de alta resolução
Diafragmas de 13 mm/posterior fechada Auriculares, Preto, Fita para pescoço
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